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Fanfare St. Caecilia Schimmert
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Voor de gehele fanfare-familie.

Uitgave onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Coördinatie: José Eijssen, tel. 045 404 9177
Email: fanfare-info@fanfareschimmert.nl • Website: www.fanfareschimmert.nl

Zoals gebruikelijk starten wij met een H. Mis om 19.00 uur.
Deze viering zal door het korps en de drumband worden opgeluisterd.
Je bent vanaf 20:30 uur welkom in het gemeenschapshuis van Schimmert
waar we allereerst onze jubilarissen in het zonnetje zullen zetten
dat zijn dit jaar:
Fransien Korink-Slenter 40 jaar lid
Paul Prevoo 25 jaar lid
Bas Ritt 25 jaar lid
Marc Penders 10 jaar lid
Aansluitend is er een gezellige avond in Tirolersfeer met gezellige muziek en
m.m.v. de Tiroler Teufel, die rond 22:30 uur een optreden zullen verzorgen.
Het zou leuk zijn als de dirndl en lederhosen deze avond uit de kast komen!
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floriade 1
Op zondag 7 oktober was de familiedag naar de Floriade waar de fanfare en drumband ook
een concert gaven. De reis was per bus of auto en eenmaal bij de Floriade aangekomen
gingen de leden naar de artiesteningang en de bezoekers naar de “gewone” ingang. In het
gebouw bij de artiesten ingang konden we de koffers en andere spullen leggen. Daarna
kregen we koffie en cake. Toen we daar even lekker gezeten hadden gingen we naar de
plaats waar we moesten spelen die middag. Daar deden we de soundcheck samen met
Guido en Martin. Het ging goed ondanks wegwaaiende partijen en omdat we snel klaar
waren konden we in de buurt nog even rondkijken.
Om 1 uur was dan het concert waar wel veel publiek stond te kijken en te luisteren. Het
concert ging goed en klonk mooi met de zang en leuke solo’s. Ondanks wegwaaiende
partijen, vervelende wasknijpers en een omgewaaid vaandel was het een mooi verzorgd
buitenconcert op een goede locatie.

Van twee tot vier had de fanfare geen verplichtingen meer en konden wij vrij rondlopen op
de Floriade. Om vier uur was er het optreden van de drumband die hun swingende, leuke
en mooie stukken speelden. Dit was ook een leuk concert en leuk verzorgd, mede door de
zes solisten.
Na het concert van de drumband was er nog tijd van vijf uur tot kwart voor zes om iets te
eten en snel overal een blik op te werpen voordat de bussen vertrokken. In Schimmert terug aangekomen konden we terugblikken op twee mooie concerten en een erg geslaagde
familiedag.
Jesper
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Floriade 2
“Ik dacht dat zo’n fanfare alleen maar marsmuziek kon spelen” hoorde ik een mevrouw zeggen. Wat ze gehoord had vond ze kennelijk leuker dan ze verwacht had van een fanfare. Gelukkig hebben we weer een misvatting uit de weg geholpen met het concert op de Floriade.
En dan te bedenken dat we maar een fractie van ons arsenaal hebben laten horen en zien.

Foto’s: Rob Creemers

Guido en Martin hebben ons een dienst bewezen door aan te tonen dat de fanfare best
popmuziek kan spelen en ik mag hopen dat dit niet de laatste keer was. Wanneer we een
weloverwogen dosis van deze muziek op de lessenaar zetten zal dat zeker voor de toehoorder een toegevoegde waarde hebben. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat we het concert
repertoire aan de kant moeten zetten. Daarin zijn we de beste van het land en dat moeten
we vooral zo houden.
Het totaal aan beleving in Venlo was zeer de moeite waard, niet in de laatste plaats door het
prachtige weer. De mensen waren er in grote getale en bleven maar komen waardoor we de,
voor de musicus “broodnodige”, aandacht en waardering kregen. We hadden het programma
zeker nog een tweede keer kunnen afdraaien. Kortom een mooie dag met een muzikaal programma dat we met het nieuwjaarsconcert nog een keer over doen. (Toch?)
Jan Knooren

Mededeling: Afmelden voor een repetitie
Indien een van de leden een repetitieavond onverhoopt niet kan meemaken dan graag afmelden bij Jos Wieken. Telefoonnummers: 045-4042436 / 06-52390554.
Bestuur
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Gouden bruiloft Jan en Mia Aarts - van Kan
Zaterdag 13 oktober jl werd een heel bijzondere dag voor onze ouders, ze hebben hun
50-jarig huwelijk op een prachtige wijze kunnen vieren. Zoals men zegt is het leven zonder muziek niet compleet, de serenade van
de fanfare was dan ook de slagroom op de
taart. Leden en bestuur van de fanfare hartelijk dank voor de geweldige opkomst. Om de
fanfare met zo veel mensen te zien binnen
binnenmarcheren is erg bijzonder!
Nogmaals dank voor de muzikale bijdrage en persoonlijke speech.
Tot slot willen we, zonder verdere namen te noemen, alsnog een speciaal woord van dank
richten aan het selecte gezelschap dat geheel vrijwillig en spontaan voor de opluistering van
de viering heeft gezorgd. Hierdoor kreeg de mis een extra dimensie.
Namens de familie,
Inge Wijnand - Aarts

Concert 4 november
Afgelopen zondag werd er door de
Fanfare een mooi luchtig afwisselend
concert gegeven. Jammer dat het gastorkest het op het laatste moment door
omstandigheden liet afweten en dus
niet mee kon concerteren.
Tot verbazing nam onze dirigent Frenk
Rouschop spontaan de microfoon en
sprak de leden enkele lovende woorden toe. Dus nu met veel energie op
naar het WMC in juli 2013.
Bestuur
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Herfstwandeltocht Trampelkeu
Zondag 21 oktober was de herfstwandeltocht van dit jaar. De dag startte
enigszins nevelig voor de eerste wandelaars en de bemanningen van de
posten, maar het was niet echt koud. De zon liet zich naderhand af en
toe zien en het werd als van ouds een gezellige boel. Er hebben 1250
wandelaars ingeschreven en het was weer eens fantastisch om de stoet
“Trampelèère” te zien lopen na de totaal verregende tocht van het voorjaar.
Er waren deze keer groepen uit Ransdaal en Heerlen naar onze wandeltocht gekomen. Bij de
familie Dewez in Grijzegrubben en Fam Eijssen aan “’t Getske” waren we te gast met onze
rustplaatsen. Hartelijke dank voor hun gastvrijheid en voor iedereen, die heeft meegeholpen,
ook bedankt. Door de “Keu” en onze hulptroepen werd dit wandelfestijn ondertussen voor de
55e keer mogelijk gemaakt.
Als jullie eens willen lezen wat de Belgische Wandelkrant over de tocht en Schimmert schrijft
kijk dan eens op http://www.wandelkrant.be/marching/562-2012-10-21-schimmert-nl-limburg
(hele mooie foto’s trouwens en wellicht sta je er zelf ook nog op).
Bedankt allemaal en op naar de volgende.
WSV De Trampelkeu Sjömmert

Jeugdweekend
Op zaterdag 22 september gingen
we met de fanfare op kamp in Bunde. We hadden een leuke en mooie
kampplaats, waar we veel leuke
dingen hebben gedaan.
Zaterdag hadden we eerst een
leuke speurtocht, daarna hadden
we een lekkere barbecue. Bij het
super gezellige kampvuur hebben
we een grappige quiz gedaan. De
volgende dag zijn we naar de kazematten in Maastricht geweest. Dat was erg leuk, leerzaam
en donker…. Daarna hebben we als laatste binnen een zeskamp gedaan. En toen, was het
weekend voorbij! We vonden het erg leuk!
Karsten en Manou Soons
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BLOKFLUITCONCERT 1

Foto’s: Barry Kuipers

Afgelopen januari ben ik begonnen met de sopraan saxofoon, samen met Gonni die met alt
saxofoon is begonnen en nu spelen we in de jeugdfanfare. Voor mij een grote stap, maar wel
heel erg leuk. Sommige stukken zijn misschien nog een beetje hoog gegrepen, maar dat is
wel een leuke uitdaging! Na een aantal weken oefenen, op zondag met de jeugdfanfare en
thuis, hebben we zondag 28 oktober een concert gehad in ’t Weverke met de nieuwe leerlingen (blokfluiters). Voor hun het eerste concert op een instrument en voor mij het eerste concert op een nieuw instrument. Voor de blokfluiters heel erg spannend, maar ik denk dat het

voor Gonni en mij zeker niet minder spannend was, omdat je vaak een stem alleen hebt en
niet meer samen met de rest. Gelukkig gingen alle stukken erg goed en ben ik erg tevreden
over het eindresultaat. Sommige stukken deden de blokfluiters alleen en sommige stukken
wij als jeugdfanfare. Op het einde hebben we om het mooi af te sluiten een stukje samen
gespeeld. Een erg leuke ervaring en hopelijk kan ik nog lang blijven spelen op de sopraan
saxofoon.
Chajen Debije
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BLOKFLUITCONCERT 2
In januari zijn Chajen en ik op de saxofoon begonnen. Chajen op sopraan
saxofoon en ik op alt. We leerden al snel de nieuwe manier van spelen en mochten bij de jeugd fanfare. Zondag 28 oktober hadden we ons
eerste concert. De blokfluiters hadden een paar lessen gehad en lieten
hierbij horen hoe mooi ze al konden spelen. Als eerste speelde het leerlingenorkest een stuk. Daarna een aantal blokfluiters samen of alleen.
Wij speelden tussen door een aantal stukken. Als afsluiting speelden we
samen met de blokfluiters een stuk. Voor hun het eerste concert en voor
mij het eerste concert op een nieuw instrument. Het klonk heel leuk en
was een leuke ervaring! Het was een grote stap, maar ook een uitdaging.
Ik wil nog lang door blijven gaan met muziek en er veel plezier in hebben!
Gonni Limpens

Hubertus-viering Groot Haasdal
Hubertus-hoorns van de Fanfare spelen aan kapel te Groot Haasdal
Op verzoek van de Buurtvereniging Groot Haasdal waren een vijftal hoornisten present bij
de jaarlijkse Hubertus-viering aan de kapel te Groot Haasdal op zaterdag 3 november. Bas
Ritt, Matthijs Buijsen, Jeroen Buijsen, Fransien Korink en Hans Lucassen waren reeds vroeg
uit de veren. Om 9:00 uur werd de Eucharistieviering geopend met “Sint Hubertus U ter eer”
van Hubert Stassen. Verder werden de Hubertus-fanfares uit “La Grande Messe De Saint
Hubert” gespeeld, Jägerchor aus “Der Freischütz” – Carl Maria von Weber, Sonatine No.2
(Allegretto) – Joseph Forestier, March K.V.
588 – Wolfgang Amadeus Mozart, en March
Brisk – Milton Dieterich. Met veel plezier en
voldoening werd er gemusiceerd voor de telkenjare in grote getale opkomende schare
mis-bezoekers. Door regen en wind was het
een ijskoude gebeurtenis en derhalve was het
heerlijk om te kunnen opwarmen bij onze gastvrije ere-leden Maria en Ludi Hambeukers.
In 2013 valt het Hubertus-Feest weer in het
weekend (zondag), dus tot dan es Godbleef….

8

Nr. 131 | November 2012

AGENDA
REPETITIES:

Drumband: elke Woensdag 20:00
Leerlingenorkest: elke Zondag 10:30-11:00
Jeugdfanfare: elke Zondag 11:00-12:30
Fanfare: elke Vrijdag 20:00
(K)=Korps (D)=Drumband (J)=Jeugdfanfare

ACTIVITEITEN 2012:

Za 24 nov St. Caeciliamis & feest 18:45
Zo 09 dec Concert (D)
Ma 24 dec Kerstensemble 21:30

ACTIVITEITEN 2013:

Vr 04 jan Nieuwjaarsconcert
Zo 06 jan Driekoningen (D)
Zo 10 feb carnavalsmis 11:00
Ma 11 feb Carnavalsoptocht
Za 16 mrt Potgrondactie 9:00 - 14:00
Zo 17 mrt Jaarvergadering 10:30
		Gemeenschapshuis
Zo 24 mrt	Palmzondag
Zo 28 apr	Drumband festival Obbicht
Di 30 apr Koninginnedag
Zo 05 mei Solistenconcours Hulsberg
Zo 05 mei Lentewandeltocht Trampelkeu
Wo 08 mei t/m zo 12 mei WTF 2013
Zo 19 mei Communie mis 9:15
Zo 26 mei Kermis processie 8:15
Do 30 mei Kermis Groot Haasdal 20:00
Za 01 jun Processie Meerssen 6:30
Za 15 jun of 22 jun. Concert ovb peeltoer		
nooi Meijel de Bingerd (D)
Vr 12 jul Generale repetitie (K)
Za 13 jul of zo 14 jul WMC optreden (K)
Zo 08 sep of 15 sep. District festival ovb (D)

ACTIVITEITEN 2013 (vervolg):

Zo 20 okt Concert ovb (D)
Za 23 nov 18:45 u St. Caecilia mis kerk
Za 23 nov 20:00 u St. Caecilafeest
		Gemeenschapshuis.
Zo 08 dec Concert ovb (D)

CONCERTEN 2012:

Zo 09 dec Concert (D)

CONCERTEN 2013:

Vr 12 jul Generale repetitie (K)
Za 13 jul of zo 14 jul WMC optreden (K)
Zo 28 apr	Drumband festival Obbicht
Za 15 jun of 22 jun. Concert ovb peeltoer		
nooi Meijel de Bingerd (D)
Zo 08 sep of 15 sep. District festival ovb (D)
Zo 20 okt Concert ovb (D)
Zo 08 dec Concert ovb (D)

